بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان-دانشكده پيراپزشكي
معاونت آموزشي
طرح برنامه درسي ) (Course Plan

شماره درس:

نام درس :مدیریت فناوری در حوزه سالمت

1111111

تعداد واحد2:
مخاطبان  :دانشجویان فناوری اطالعات سالمت
پيش نياز-------------- :

زمان برگزاري (نيمسال تحصيلي ) :اول 1194-1195

نام استاد يا هماهنگ کننده تدريس :مهناز صمدبيک
زمان و مکان مشاوره  :روز  1شنبه  -ساعت  ---11-12گروه فناوری اطالعات سالمت
شرح مختصري از درس :ابتدا به بررسي مفهوم تكنولوژی و اهميت آن به عنوان محرک اصلي توسعه اقتصادی (و
محتمال توسعه اجتماعي) پرداخته شود .در این درس بر این موضوع تاکيد مي شود که وجود ثروت مبنای توسعه
اقتصادی نخواهد بود بلكه تكنولوژی عامل اصلي رشد اقتصادی است .سپس بر لزوم مدیریت این عامل تاکيد مي گردد
که به بهينه سازی رشد اقتصادی مي انجامد.

هدف کلي :
آشنایي سيستمي با مدیریت فناوری به عنوان یک پارادایم آکادميک است.

اهداف رفتاري(اهداف ويژه عيني):
پس از اتمام برنامه دانشجو باید قادر باشد به طور صحيحي :
 تكنولوژی و اجزای آن را تعریف کند. دانش فني و تكنولوژی را توصيف کند. نقش مدیریت تكنولوژی در توليد ثروت را تشریح کند. رابطه سازمان و تكنولوژی را توضيح دهد تكنولوژی را طبقه بندی کند. مدیریت تكنولوژی و اهميت آن را تشریح کند. -رابطه تكنولوژی و اطالعات را توضيح دهد.
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شيوه(هاي ) تدريس :سخنراني کردن ,بحث گروهي
 به منظور افزایش اثربخشي آموزشي و نيز ایجاد انگيزه در دانشجویان بخش پایاني هر جلسه به پرسش و پاسخاختصاص داده مي شود .
رسانه هاي و يا مواد آموزشي  :دیتا پروژکتور و اسالید
زمان ارائه درس  :روز دوشنبه  -ساعت 11-12
مکان برگزاري درس  :دانشكده پيراپزشكي
روش ها و زمان سنجش و ارزشيابي دانشجو

روش

نمره

تاريخ

کوئيز

 1نمره

طول ترم تحصيلي

آزمون ميان دوره

6

94/8/24

امتحان پایان ترم

11

94/11/29

سمينار و مطالعه وحضور درکالس با
آمادگي

1

ساعت
11-12

مقررات درس و انتظارات از دانشجويان :
* مقررات:



حداقل نمره قبولي 11
تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس  1جلسه

 حضور و غياب  :یک نمره از کل نمره درس مربوط به حضور در کالس درس است
 ارائه تكليف ( :ارائه هر سميناری یک نمره خواهد داشت)

 مراجعه به منابع آموزشي  ،مطالعه و حضور در کالس با آمادگي و جواب به سواالت مهم بين 1
تا  2نمره خواهد داشت.
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زمان بندي و موضوعات جلسات درس
جلسه ساعت

تاريخ

عناوين

1

11-12

 94/6/29تعریف تكنولوژی و اجزای آن

2

11-12

 94/7/5تعریف تكنولوژی و اجزای آن -ادامه جلسه قبل

1

11-12

 94/7/12دانش فني و تكنولوژی

4

11-12

 94/7/19دانش فني و تكنولوژی -ادامه جلسه قبل

5

11-12

 94/7/26رابطه تكنولوژی و اطالعات

6

11-12

 94/8/1رابطه تكنولوژی و اطالعات -ادامه جلسه قبل

7

11-12

 94/8/11رابطه سازمان و تكنولوژی

8

11-12

 94/8/17رابطه سازمان و تكنولوژی -ادامه جلسه قبل

9

11-12

 94/8/24طبقه بندی تكنولوژی

11

11-12

 94/9/1طبقه بندی تكنولوژی -ادامه جلسه قبل

11

11-12

 94/9/7طبقه بندی تكنولوژی -ادامه جلسه قبل

12

11-12

 94/9/15مدیریت تكنولوژی و اهميت آن

11

11-12

 94/9/22مدیریت تكنولوژی و اهميت آن -ادامه جلسه قبل

14

11-12

 94/9/29مدیریت تكنولوژی و اهميت آن -ادامه جلسه قبل

15

11-12

 94/11/6نقش مدیریت تكنولوژی در توليد ثروت

16

11-12

 94/11/11نقش مدیریت تكنولوژی در توليد ثروت -ادامه جلسه
قبل

منابع و مواد آموزشي:
1- Management of Technology : The key to Competitiveness and wealth creation , Tarek
Khelil
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2-Turban E, Volonino L, McLean E, Wetherbe J. Information Technology for
Management: Transforming Organisations in the Digital Economy. JohnWiley & Sons.
Inc Asia. 2010.
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